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28/11/07 20:17  
Mελέτη του ΣΒΒΕ  
Αισιοδοξία στη βορειοελλαδική βιοµηχανία από τη 
µικρή αύξηση τζίρου και κερδών το 2006

 
Eurokinissi 

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Γεώργιος Μυλωνάς

Θεσσαλονίκη 

Με οριακά αυξηµένο τζίρο και µε 
βελτιωµένη κερδοφορία, που όµως παραµένει καθηλωµένη 
στα όρια του πληθωρισµού, «έκλεισαν» το 2006 οι 
βορειοελλαδικές βιοµηχανίες, επανερχόµενες σε θετικό 
έδαφος, µετά τις αρνητικές επιδόσεις του 2005. 

Πάντως, τα αυξηµένα µεγέθη του 2006 προϊδεάζουν για 
αλλαγή τάσης, η οποία -αν διατηρηθεί και φέτος (κάτι πολύ 
πιθανό)- θα βάλει τις βορειοελλαδικές επιχειρήσεις σε 
τροχιά ανάπτυξης.  
 
Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), σε δείγµα 300 
επιχειρήσεων-µελών του από 18 κλάδους, που 
παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη από τον πρόεδρο του 
ΣΒΒΕ, Γεώργιο Μυλωνά.  

Στις προτάσεις του προέδρου του ΣΒΒΕ, για την στήριξη 
και ανάπτυξη της βιοµηχανίας, περιλαµβάνονται η άσκηση 
σαφούς βιοµηχανικής και κλαδικής πολιτικής.  

Παράλληλα, ο κ. Μυλωνάς επανέφερε στο προσκήνιο τις 
προτάσεις του ΣΒΒΕ για: απλοποίηση του φορολογικού 
συστήµατος και περισσότερη διαφάνεια στις συναλλαγές 

 

 
 

 τελευ
01:07 
Αλµα πρόκ
Πανιωνίου
ήττα του Ζ
00:41 
Για πρωτιά
Παναθηναϊ
Μαδρίτη
00:25 
Βουλιαγµέ
ρίχνονται τ
«µάχη» τη
προκριµατ

  περι

Σχετικά ά
 Προτάσε
του νοµο
φοροδιαφ
ΣΒΒΕ (16

 Το ενδεχ
ελληνικώ
στη Σµύρ
επιχειρηµ

Σελίδα 1 από 4news in.gr - Αισιοδοξία στη βορειοελλαδική βιοµηχανία από τη µικρή αύξηση τζί...

19/12/2007http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=853034&lngDtrID=251



 

 οι απόψεις σας 
19/11/2007 14:11 
Έκρηξη της 
εγκληµατικότητας 
καταγράφεται σε 
απόρρητη έκθεση της 
ΓΑ∆Α
21/11/2007 18:38 
Μονόδροµος οι 
παραιτήσεις µας, λένε τα 
µέλη της Αρχής 
Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων

 

 ειδικά νέα 
Εκδηλώσεις 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα...

Αυτοκίνητο 
Παρουσιάσεις, ∆οκιµές, 
Αγωνιστικά Θέµατα, 
Εκθέσεις ...

Υγεία 
Πολιτική υγείας, 
επιστηµονικές εξελίξεις, 
περιβάλλον - διατροφή

Εκπαίδευση 
Ειδήσεις από το χώρο της 
Παιδείας

 
Οι Ειδήσεις του in.gr στο 

κινητό σας

 

κράτους- επιχειρηµατία, ελαχιστοποίηση αθέµιτου 
ανταγωνισµού από προϊόντα τρίτων χωρών («οι έλεγχοι 
δεν είναι ακόµη αυτοί που πρέπει»), πάταξη 
παραοικονοµίας («παραµένει σε µη ανεκτό ποσοστό») και 
συνέχιση κυβερνητικών µεταρρυθµίσεων, µε σαφή 
χρονοδιαγράµµατα και συγκεκριµένους προϋπολογισµούς. 

Αισιόδοξο χαρακτήρισε τον προϋπολογισµό του 2008, ο 
κ. Μυλωνάς τονίζοντας ωστόσο, ότι «θέλουµε να δούµε τα 
νούµερα να υλοποιούνται, χωρίς εκπλήξεις στη µέση της 
χρονιάς». 

Για την ελληνική οικονοµία ο κ. Μυλωνάς, τόνισε ότι «όπως 
αυτή εκφράζεται µε την οικονοµική πολιτική της 
κυβέρνησης, είναι σχετικά εύθραυστη....Θέλουµε σταθερές 
επιλογές και γρήγορες αποφάσεις από τη νέα κυβέρνηση. 
Γιατί αλλιώς, όσο δεν αισθανόµαστε ασφαλείς, αυτό ίσως 
σηµαίνει επιβράδυνση στις επενδύσεις που είµαστε 
διατεθειµένοι να κάνουµε και το ρίσκο που είµαστε 
διατεθειµένοι να αναλάβουµε». 

Σχολιάζοντας τις αυξήσεις τιµολογίων του ρεύµατος 
έως και 30%, που πρότεινε η ∆ΕΗ, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, 
µίλησε για «απαράδεκτη» λύση που επέλεξε η Επιχείρηση, 
προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
χρηµατοδότησης των επενδύσεών της.  

Όπως τόνισε, οι ελληνικές βιοµηχανίες δεν µπορούν να 
«σηκώσουν» τέτοια αύξηση, δεδοµένου ότι το κόστος του 
ρεύµατος θα ανέβει αυτόνοµα, µόνο στην Ελλάδα και όχι 
στο εξωτερικό, οπότε οι ανταγωνιστές των ηµεδαπών 
εταιρειών δεν θα επιβαρυνθούν. 
 
«Θα ήταν πολύ µεγάλο λάθος να περάσει τέτοια αύξηση. 
Αν δεν εισακουστούµε, το αποτέλεσµα δεν θα είναι καλό 
[...] ∆εν είναι δυνατόν να µεταφερθεί σε εµάς το κόστος 
τόσο απότοµα. ∆εν µπορεί να απορροφηθεί», είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Μυλωνάς, ο οποίος έκανε λόγο και για 
κακές υπηρεσίες της ∆ΕΗ, σε συνδυασµό µε αδυναµία των 
επιχειρήσεων να καταφύγουν στα δικαστήρια και να 
«πολεµήσουν» επ' ίσοις όροις την επιχείρηση, της οποίας 
το µονοπώλιο µόνο «στα χαρτιά» έχει λήξει.  

Κατά τον κ. Μυλωνά, οι βιοµήχανοι προτιµούν αύξηση των 
τιµολογίων στα όρια του προϋπολογισµού. 
 
Σχετικά µε το «ράλι διαρκείας» των τιµών του 
πετρελαίου, ο κ. Μυλωνάς εξέφρασε φόβους ότι ενδέχεται 
να δηµιουργήσει γεωγραφικές ανακατατάξεις ως προς τον 
προορισµό των ελληνικών εξαγωγών, εξαιτίας της αύξησης 
του κόστους µεταφορών.  

«Η Ελλάδα ενδέχεται να µην µπορεί να εξάγει σε αγορές 
όπου σήµερα δραστηριοποιείται. Αύξηση των µεταφορικών 
ακόµη και κατά 0,50% µπορεί να µας βγάλει έξω από 
αγορές», πρόσθεσε.  

Στοιχεία της έρευνας 

Βάσει της έρευνας ο τζίρος της βορειοελλαδικής 
βιοµηχανίας αυξήθηκε κατά 4,11% πέρυσι, µετά το 
πτωτικό 2005 (-4,68%). 
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ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 

Έκδοση-Εκτύπωση Επιταγών 
Συµπληρώστε τις Επιταγές σας µε το “Επι Πιστώσει”. Μόνο 65 
ευρώ (-50%) 
www.No-Problem.Gr/Epitages 

Φωτα xenon Αυτοκινητων 
Απο 59 ευρω λιανικη µε φπα! Μονο απο το Gadget planet 
www.gadgetplanet.gr 

Φτιάξ' το µόνος σου 
Κατασκευές µε ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά για το σπίτι! 
www.iqSolarPower.com 

 
  

Όπως αναφέρθηκε, τα κέρδη προ φόρων, αν και εκ πρώτης 
όψεως µοιάζει να αυξήθηκαν σηµαντικά σε σχέση µε το 
2005 (+11,50%), είναι στην πραγµατικότητα πολύ µέτρια 
(+3,37%), αφού ήρθαν να κλείσουν τις «τρύπες» του 
2005 (οπότε είχαν µειωθεί κατά 8,13%). Το δε περιθώριο 
κέρδους αυξήθηκε στο 4,21% (3,93% το 2005). 
 
Σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά, οι βελτιωµένες επιδόσεις του 
2006 αποδίδονται σε ένα «µίγµα» παραγόντων: ισχυρή 
εσωτερική ζήτηση και παγκόσµια ανάπτυξη, βελτίωση 
εξαγωγών και «ξεσκαρτάρισµα» των ζηµιογόνων 
επιχειρήσεων (πλέον έχουν επιβιώσει κυρίως υγιείς).  

Παράλληλα, το 2006, ήταν το πρώτο έτος, κατά το οποίο 
άρχισαν να αποδίδουν πιο χειροπιαστά αποτελέσµατα οι 
προσπάθειες για την ανάπτυξη των ελληνικών 
επιχειρήσεων στο εξωτερικό.  
 
Κατά τον ίδιο, το 2007 αναµένονται «πολύ καλύτερα 
αποτελέσµατα» (µε την αύξηση τζίρου να ξεπερνά το 5%), 
αν και το ζήτηµα δεν είναι να πάνε καλύτερα µόνο οι 
µεγάλες και δυναµικές επιχειρήσεις, οι επιδόσεις των 
οποίων σταθερά «ανεβάζουν» τους δείκτες, αλλά και οι 
µικρότερες. 
 
Κερδοφόρες και ζηµιογόνες των «300» 
 
Το ποσοστό των κερδοφόρων επιχειρήσεων ανάµεσα στις 
300 του δείγµατος διαρκώς µειώνεται: από 89% τα έτη 
2002-2003 µειώθηκε γύρω στο 83% το 2004, 2005, 2006.  

Στο «στρατόπεδο» των κερδοφόρων, οι πέντε κλάδοι που 
παραδοσιακά κυριαρχούν είναι: τρόφιµα-ποτά, χηµικές 
ουσίες-προϊόντα συνθετικών υλών, παράγωγα πετρελαίου-
άνθρακα, ελαστικά-πλαστικά και ηλεκτρικές µηχανές-
συσκευές. 
 
Στην αντίπερα «όχθη», οι ζηµιογόνες επιχειρήσεις 
εντοπίζονται διαχρονικά µεταξύ των κλάδων: προϊόντων 
καπνού, δέρµατος-υπόδησης, κλωστοϋφαντουργικών 
υλών, ξύλου και χαρτοπολτού-χαρτιού-προϊόντων χαρτιού.  

Newsroom ∆ΟΛ, µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 
Οικονοµία: Περισσότερες ειδήσεις
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